
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat een feest! Een heel gemoedelijk sfeertje, trotse kinderen en 

trotse familieleden. Ontwerptekeningen op schaal gemaakt, 

droomslaapkamers, huizen op palen, huizen in felle kleuren en 

huisjes van koek. Prachtige werken, met zorg en aandacht in elkaar 

gezet. De kinderen hebben de afgelopen weken veel geleerd over 

wonen, bouwen, architectuur en constructie.  Tijdens het project 

hebben we veel hulp gekregen van ouders die ons met diverse 

werkzaamheden hebben geholpen. Hiervoor heel hartelijk dank! We 

zijn alweer druk bezig met het team om het thema voor volgend jaar 

te bedenken… 

Thema verkeer 
Deze maand besteden we in alle groepen extra aandacht aan 

verkeer. Er zijn een aantal materialen aangeschaft en er is een heus 

"verkeersexamen" (voor groep 7-8). Vrijdag 7 april is er, van 14.00- 

15.00 uur, voor de ouders van de kinderen uit groep 1-4 een 

informatie-bijeenkomst over verkeersveiligheid, JONGleren in het 

verkeer. Hiervoor hebben alle ouders van de kinderen uit groep 1-4 

een uitnodiging over ontvangen. Ook hebben we met de organisatie 

FIETS SEEF voor alle groepen fietslessen georganieerd. Deze 

vinden plaats op vrijdag 14 april. Hiervoor is het prettig als zoveel 

mogelijk kinderen met de fiets naar school komen. Alvast heel 

hartelijk dank voor uw medewerking! 

 
 

Koningsspelen 
Vrijdag 21 april organiseren we wederom voor alle kinderen de 

4 april 2017 



 

Koningsspelen, in samenrwerking met de Driessenschool in 

Grootschermer en de Michaelschool in Zuidschermer. Groep 5-8 

sport op de het terrein van GSV in Grootschermer (alle kinderen 

van groep 5-8 op de fiets naar school), de kinderen van groep 1-4 

sporten op het Klavertjesveld, met als thema prinsen, prinsessen en 

piraten. Na afloop van de Koningsspelen is er in alle klassen een 

gezamenlijke lunch. Hiervoor hoeven de kinderen zelf niets mee te 

nemen. Alle kinderen lunchen met hun eigen leerkracht dus op 

school, en school is deze dag om 14.15 uit. Dan start tevens de 

meivakantie. 

Mededeling van de SVO 
De SVO dankt iedereen voor haar bijdrage tijdens de 

eindpresentatie van het project. Het "spijkerslaan" leverde ruim 

€63,- op en wij hebben het maximum van 10 aanmeldingen bereikt 

om gezellig mee te fietsen met de Rabo fietssponsortocht op 

zaterdagochtend 10 juni.(Rabo sponsort met €30,- per deelnemer!) 

Om altijd goede laptops te hebben op school streeft de SVO ernaar 

om jaarlijks tenminste 10 laptops te laten adopteren door ouders. Op 

donderdag zijn er 4 laptops gelijk al fiscaal vriendelijk "geadopteerd", 

maar er zijn ook heel veel formulieren uitgedeeld aan (groot)ouders 

om thuis nog te bespreken.  

Het zou echt geweldig zijn voor de school als we weer de 10 laptops 

weten te halen dit jaar! Zouden diegene die nog (één of meerdere) 

laptops zouden willen adopteren het formulier hiervoor uiterlijk 

vrijdag 7 april willen inleveren bij Edith? 

 

Alvast hartelijk dank! 

 

Rob Oudman 

06-52589068 

Mededeling van groep 1-2 
Er heerst momenteel waterpokken.  



 

 

 
Belangrijke data 
5 april OR-vergadering 

7 april JONGleren in het verkeer; voorlichting voor 

ouders groep 1-4, van 14.00-15.00 uur 

10 april juf Marieke en juf Ria herhalingscursus Bedrijfs 

Hulp Verlening, juf Annette vervangt 

13 april  verkeersexamen groep 7-8 

14 april  Fietslessen van FIETS SEEF 

17 april  Tweede Paasdag, alle kinderen vrij 

18-19 april  IEP, Eindtoets groep 8 

21 april  Koningsspelen groep 1-8. Continurooster, 

school uit om 14:15 

24 april-5 mei Meivakantie 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 

 


